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Castellar del Vallès destinarà aquest 2011 prop 100.000 euros a
finançar projectes de cooperació al desenvolupament

Dimarts 26 de juliol de 2011

Castellar destinarà aquest 2011 un total de 99.500  euros a finançar cinc projectes de
cooperació al desenvolupament presentats per diferents entitats i ONG.

El Consell de Cooperació, que es va reunir el passat 7 de juliol, per aprovar la
valoració que ha dut a terme l’empresa Tecum Consultoria i la comissió permanent,
sobre els projectes que enguany rebran subvencions des del municipi i que provenen
de cinc entitats de la vila.

Així la Regidoria de Cooperació finançarà un projecte de la Lliga dels Drets dels
Pobles al Perú, un d’Entrepobles al Marroc, un tercer de Castellar x Colòmbia a
Medellín, un de l’entitat Unomasuno+  a Gàmbia i un cinquè projecte de l’ONG
Codes Cam al Camerun.

Els projectes finançats

El municipi participarà enguany del projecte de la Lliga dels Drets dels Pobles al
Perú que du per nom “Capacitació i enfortiment dels líders amazònics per
l’adquisició de noves visions i estratègies de desenvolupament involucrant a les
dones i els joves de les comunitats”. L’actuació consisteix a acompanyar 64
comunitats amazòniques en la implantació dels seus plans de desenvolupament
local, per accedir a millores de la seva qualitat de vida, concretament en els àmbits
d'educació, salut i producció.

També es finançarà un projecte de l’ONG Entrepobles al Marroc que du per nom
“Suport al centre de dones de F'nideq. Reforç de les capacitats de les dones en
l'àmbit dels drets humans, jurídics, sanitaris, culturals i econòmics”. L’objectiu és
promoure l'enfortiment de la xarxa d'associacions de dones o mixtes que treballen
per l'equitat de les dones. El projecte, adreçat majoritàriament a dones de 15 a 45
anys de baixos ingressos, s'emmarca en l'eix temàtic de construcció de drets i
serveis bàsics, i conté dos eixos transversals: equitat de gènere i incidència política.

Així mateix, també es finançarà al projecte “El Trapiche” que du a terme Castellar x
Colòmbia a la ciutat de Medellín. Es tracta de l’adequació del centre educatiu rural
La Montañita, per tal de construir-hi diferents aules per serveis determinats
adreçades a infants i adolescents amb necessitats educatives especials.

file:///


Un quart projecte que també rebrà subvenció municipal és el de l’entitat
UnomasUno+ a Gàmbia i que du per títol “Desenvolupament agrícola de
l'associació de dones Toubakolong Women's Kambeng Kafo". Consisteix a ampliar
l'àrea de cultiu de l'hort de les dones de l'associació i, alhora, afavorir la
sostenibilitat de l'entitat mitjançant una granja avícola.
 
Finalment, enguany també es donarà suport al projecte de l’ONG Codes Cam de
manteniment i formació a l'escola de sords IMSHA d’Éseka al Camerun. L’objectiu
és poder garantir unes condicions d'aprenentatge de qualitat entre els alumnes amb
discapacitat auditiva del centre, que tenen entre 5 i 16 anys.

Activitats de sensibilització i emergències

El Consell també va tractar les subvencions per un import total de 3.800 euros que
es destinaran a activitats de sensibilització de diverses entitats. Concretament, es
finançaran el projecte de “Vacances en pau” de Castellar amb el poble Sahrauí, que
possibilita l’acollida de cinc infants del Sàhara; la divulgació per part de la xarxa
d’entitats per a la RD del Congo del documental Blood in the mobile,  que mostra la
connexió entre els telèfons mòbils i la guerra civil que està patint aquest país; les
activitats de l’AMPA de l’escola Sant Esteve amb la Fundació Fior di Lotto per a
l’escolarització i atenció a nenes de la població de Pushkar, a l’Índia; i finalment,
les activitats de l’AMPA de l’escola Emili Carles Tolrà relacionades amb el projecte
de Codes Cam a l’escola d’Éseka del Camerun.

D’altra banda, es va informar de la col·laboració amb Farmamundi, una organització
no governamental de cooperació al desenvolupament, l’acció humanitària i
d’emergència que treballa per ajudar a persones que viuen en condicions precàries i
necessiten de medicaments i material sanitari per sobreviure. El municipi destinarà a
aquesta entitat 2.000 euros, que es distribuiran en 50% per a les poblacions de Sierra
Leone i el Congo.

També en l’apartat d’emergències, aquest 2011 s’han destinat 1.500 euros a l’Alt
Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) per donar suport a
la població refugiada de Líbia.
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